
Problemer med tandingssystemet kan let odelagge en hel

dag - allermest hvis dagen var planlagt dl en dejlig tur med

Triumph'en. Den gode 
"yh.d 

derimod er, at fejldiagnose af

tandingssystemet pi en Triumph ikke krever sarligviden

eller dyre instrumenter, ogkan vel klares pi et kvarter. I

modsatning til moderne biler er det ofte smitinS der for-

hindrer starten, og de kan nemt selv repareres.

Her er en checkliste, hvorefter man kan gi systematisk frem.

Der kraves blot et godt universal- instrument, der kan fis

for fl penge i ethvert velassorteret byggemarked.

l. Forst slis det fast, at der ikke er noget i vejen med tilfsrs-

len afbrandstof, Du lssner benzinrsret ved karburarorerne,

og holder evt. et glas eller en klud under roret. Derefter

aktiveres startermotoren, og hvis der nu stir en suile benzin

ud af roret, kan vi gi ud fra, at der ikke er noget i vejen med

dlforslen af benzin.

2. Derefter fastslis det, om der er nok spending pi batte-

riet. lJniversal-instrumentet indstilles pi voltmeter fiavn-
strom) og der miles direkte pi batteripolerne, plus til plus.

For et 12 volts batteri skal der nu kunne miles mindst I 1,5

volt. Hvis der miles under ni volt, er batteriet helt dsdt,

sandsynligvis beskadiget ved gentagne genopladninger, og

mi udskiftes.

3. Nu afproves det, om der kommer spanding til tandspo-

len. Instrumentet tilsluttes den pol pi tandspolen, der er

beregne t me d + eller 15, den ande n ledning pi instrume nte t

tilsluttes stel, et blankt sted der er forbundet med karosse-

riet. Her skal instrumentet ogsi mile mindst I1,5 volt. Hvis

milingen afviger fra den tidligere miling direkte pi batteriet,

si ligger problemet i ledningsforbindelsen til tandspolen

eller direkte i tandspolens klemme. Det kan godt tage nogen

dd at 6nde den fejl, si hvis man her gerne vil ud at kore, kan

man si fore en ledning direkte fra pluspolen pi batteriet og

til klemme + pi tandspolen. En sidan forstehjalpsJedning

er rar at have liggende i bilen, 2m lang med krokodillenab i

hver ende, og med en indbygget sikring. Husk pi, at ved den

ovensteende manovre bliver silringsboksen ogsi omgiet.

Men husk, nir du stopper, skal ledningen pilles fra igen.

4. Som det ferde punkt vil vi nu afprove, om knikser-

kontakten virker, som den skal. Tilslut vohmeteret til de

to klemmer pi tandspolen, + eller I 5 og - eller 1. Nir nu

startermotoren aktiveres, skal digital-displayet pi instru-

mentet pulsere mellem den tidligere milte spanding de

ca. 11,5 volt, og nul. Hvis det ikke er dlfeldet, er der noget

galt med justeringen af knikserkontakten, eller den skal helt

udskiftes. Bemark: En del digital insrrumenter reagerer for
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langsomt pi spendingsendringerne. Her ville det vere bedre

at anvende en simpel provelampe, der i si fald tydeligt vil sti

og blinke.

5. Nu vil vi si afprove, om tandspolen leverer en lraftig

nok spanding til at kunne frembringe en kraftig nok gnist.

Hertil afmonteres det rykke kabel, der gir fra tandspolen til

strsmfordelerdakslet, ved dakslet. Hold nu kabelenden ca.

I cm fra et stelpunkt, medens en hjalper nu starter motoren,

der naturligvis ikke vil starte bilen. Folk med en pacemaker

skal ikke forsoge det her, det kan vare farligt, og hvis man

iovrigt er nervos for at fi nogen over fingrene, kan man jo

holde kablet med en isoleret tang. Vi har her at gore med

spandinger pi op dl 20.000 volt, si var lidt forsigtig. Jo
mindre afstanden er mellem kabelenden og stel, jo ringere

er sandsynlighden for, at der kan springe en ordentlig gnist.

Gnisten, der springer mellem kablet og stel, skal vare kraftig

og rydelig sigtbar. Hvis ikke er tandspolen defekt, og man

mi prove med en anden. Denne test er ikke egnet for biler

med elektronisk tanding. Disse frembringer endnu hojere

spandinger, og der kan opsti en situation, hvor der springer

en gnist mellem hojspendingsudgangen og primarkredsen,

klemme l, hvorved tendspolen kan beskadiges. Hvis man

har elektronisk tandingsanlag, skal man foretage testen med

et tandrsr, som beskrevet i naste punkt.

6. Her bringer vi si hojspandingssiden af stromfordeleren

med ind i testen. Vi monterer igen hojspendingskablet

frafsr i fordelerdakslet. Nu afmonteres et af tandrorene,

og kablet monteres tilbage pi tandroret, og gevindet pi

tendrsret forbindes til stel. Nir starteren aktiveres, skal der

springe en kraftig gnist fra tendrorets poler. Sker det ikke,

ligger fejlen enten i rotorarmen, fordelerdakslet, tendings-

kablet, tandrsrsholderen eller selve tendrsret. For at fejlso-

ge indsdlles nu universal-instrumentet pi modstandsmiling

ohmmeter. Fordelerdekslet afmonteres, og mil hvert enkelt

tendingskabel igennem. Den ene ledning pi instrumentet

saffes til indeni tandrorsholderen, den anden ledning settes

dl den tilsvarende kontakt indeni stromfordelerdakslet.

Hvis den samlede modstand i fordelerdaksel, kabel og

tandrorsholder ligger over l0 kiloohm, har vi fundet fejlen

i tandingssystemet. For at fastsli, hvilken del der er defekt,

mi hver del miles for sig. For at stojdempe motoren har den

enkelte tandrsrsholder en modstand pi omkring 5 kiloohm.

Fordelerdaksel ogkabel skal neppe yde nogen milbar mo&

stand. Her skal man vare opmarksom pi, at nogle kabler har "

en indbygget modstand, hvorfor man naturligvis ikke her

kan benynte tandrorsholdere ogsi med indbygget modstand.

I si fald ligger de ca. 5 kiloohm i selve kablet.



7. Den mest almindelige fejl i tandingssystemet ligger i

rotorarmen, hvor spandingen har sliet igennem. Se herom

ogsi i Newsletter I fra februar 2007.En ridse, eller en mate-

rialefejl, i rotorarmen forer til, at gnisten fra tendspolen slir

igennem materialet ind til stromfordelerakslen, og dermed

til stel. Trods fejlfri komponenter kommer der alligevel in-

gen gnist frem til tandroret. Denne fejl er ikke milbar, men

man kan ofte se pi materialet pi rotorarmen, hvor gnisten

har sprunget, kun en udskiftning pi mistanke vil lose proble-

met. Et nyt stromfordelerdaksel og rotorarm er ikke si dyre,

og det vil vare tilrideligt altid at have et sidant sat liggende i

bagagerummet, isar nir man er pi langtur.

8. Det sidste punkt i 
'strsmkeden' 

er selve tendrsret. At

flere tandrsr vil gi pi een gang er statistisk helt usadvan-

ligt. De feste formendige fejl ved ta.ndror, som f.eks. rust,

elektroder tilsolet i olie elle r sod, har som regel at gore med

andre irsager inde i selve motoren.

Har batteriet nok spanding? Etfuldt opladet I2-uobs batteri
har ouer I3 aolt, under I1,5 bliuer allerede problernatisk. Ved
9 oolt er batteriet dadt.

Leuerer tendspolen en krafiig nok gnist? Sidanfnder du ud af
det.

Den sarnlede modstand, mihJia kontakten indeni stromfordeler-

dakslet og til tandrorsbolderen, mi ikke lige ouer I0 kiloohn.

Der er sjaldentfejl ued selue tandroret, og da slet ikkeflere pi
een gang. Huls der er rust g'ir det ofie ud ouer uarnteuardien.

Kornm.er gnisten ogsifem til tandrsret? Vi uil straksfi at se.
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